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Knapzakroute 
Veenhuizen
K37
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunt
Grote parkeerplaats Gevangenismuseum
Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen

Lengte route 19 km

Begaanbaarheid paden
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. 

Honden 
Honden toegestaan mits aangelijnd.

1  Start
• Vanaf de parkeerplaats loopt u  

rechtsaf richting Gevangenismuseum. 
• Ter hoogte van de ingang van het 

museum neemt u rechtsaf de klinkerweg 
rechts van het kanaal.

• Ga het bruggetje over en vervolg uw route 
aan de andere kant van het water tot aan 
de doorgaande weg.

2  Kolonievaart
• Ga op het fietspad linksaf. 
• Vervolgens neemt u het eerste weggetje 

linksaf. Dit weggetje brengt u naar de 
voormalige molen, brouwerij Maallust en 
de kaasmakerij.

3  Graandrogerij
• Tegenover Maallust gaat u rechtsaf en 

neem dan het paadje langs de voormalige 
graandrogerij.



• Waar in het bosje het pad naar links 
buigt, gaat u rechtsaf.

• Even later loopt u linksaf voor het 
gebouw (de voormalige synagoge)  
langs naar de straatweg. Hier gaat u 
linksaf.

4  Klein Soestdijk
• Na de opritten van Klein Soestdijk 

neemt u linksaf het pad naar het  
Verenigingsgebouw.

• Vóór het Verenigingsgebouw loopt u 
rechtsaf langs de koepelkerk.

• U komt op de Kerklaan uit en gaat daar 
rechtsaf richting straatweg.

5  Zorgen over de Kolonievaart
• U gaat over het bruggetje het 

Bankenbosch in. Loop het pad op 
achter het woonhuis.

6  Werken in het bos
• Neem de eerste dam rechts en vervolg 

uw pad langs de andere oever.
• Vervolgens neemt u het eerste pad 

rechtsaf.
• U komt uit op een bosweg met 

naastliggend fietspad. Hier gaat u  
linksaf over het onverharde pad.

7  Redding van het Fochteloërveen
• Aan het eind van het bos neemt u 

linksaf het smalle pad langs de  
bosrand.

• Bij de driesprong gaat u naar links.
• Ga bij het grote grasveld (’s winters is 

dit de ijsbaan van Veenhuizen)  
rechts de dam over en vervolg uw pad 
aan de overkant.

• Na de ijsbaan neemt u de eerste 
zandweg rechts.

• Aan het eind van deze zandweg gaat u 
op de driesprong opnieuw rechtsaf.

• De weg maakt bij een stuw een bocht 
naar links en u komt uit op een  
brede bosweg met naastliggend 
fietspad. Ga hier linksaf.

8  Hilversum 4 in het Bankenbosch
• Vóór het weiland gaat u rechtsaf over 

een bosweg met naastliggend  
fietspad richting Assen en Smilde.

• Via een wit bruggetje passeert u de 
weg naar Bankenbosch. Blijf hier  
rechtdoor lopen.

• Na de gerestaureerde sluis gaat u iets 
verderop linksaf het  ophaalbruggetje 
over.

• Even later neemt u linksaf de brug over 
de Kolonievaart.

9  Gevangen op het ‘Eerste’
• U volgt hier verder het fietspad.
• Neem de eerste weg rechts en ga vóór 

‘Norgerhaven’ linksaf, Limietweg.

10  Munitiemagazijncomplex 
 Veenhuizen

• Na de slagboom bij de driesprong gaat 
u linksaf.

• Steek de doorgaande weg over, 
Norgerweg. Neem aan de overkant de  
zandweg met naastliggend fietspad, 
Meidoornlaan.

• Neem op de viersprong de weg, breed 
pad, rechtsaf. U loopt nu langs  
een brede sloot.

• Neem nu het eerste bospad linksaf.
• Dit pad maakt aan het eind een flauwe 

bocht naar links.

11  Het einde zoek op het Vierde 
 Gesticht

• Bij een oud toegangshek (was een deel 
van een groter geheel) gaat u  
rechtsaf en op de zandweg linksaf voor 

de ingang van het kerkhof langs.
• Steek de Kerklaan over (als u hier over 

de dam rechtsaf gaat, kunt u  even naar 
het Joodse kerkhof in het bosje lopen, 
zie stippellijn).

• Op de viersprong met de Hospitaallaan 
moet u rechtsaf.

• Bij boerderij De Zeven Matten slaat u 
linksaf. Verderop wordt het een  
paadje dat door de bossingel kronkelt.

12  Het verdwenen Derde Gesticht
• U komt op de Oude Norgerweg uit 

waar u linksaf gaat.
• Steek de Eikenlaan over en neem het 

pad rechtdoor langs de bosrand.
• Vervolgens neemt u het eerste pad 

links. U steekt een verharde weg over.

13  Plichtsgevoel
• Aan het eind van het pad (later 

verhard) gaat u linksaf.
• Na het huis met de naam Plichtgevoel 

gaat u rechtsaf.
• U loopt rechts langs de ijshut en gaat 

rechtsaf met de greppel mee.
• Na een bocht naar links gaat u even 

later rechtsaf over de dam en volgt u  
het grindpad.

14  Gevangenis Esserheem
• Bij de verharde weg gaat u linksaf. U 

passeert de gevangenis Esserheem.
• Na het huis met de naam Vrede en 

Recht neemt u rechtsaf de klinkerweg.
• Vóór het water aan de rechterkant gaat 

u rechtsaf. Het pad wordt later verhard.

15  Het dorp dat zichzelf kon redden
• In de bocht bij het gebouw (de 

Elektriciteitscentrale) gaat u rechtdoor 
een bruggetje over en daarna rechtsaf.

• Direct na het gebouw aan de linkerkant 
gaat u linksaf om bij het gebouw  
met de grote glazen deur naar rechts 
te gaan.

16  Gevangenismuseum
• U komt op een klinkerweg voor het 

museum uit. Linksaf loopt u terug  
naar het startpunt.


